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Amharic 

 

በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን 

 

ኤክህርስቶስ አነስቲ አሊስቶስ አነስቲ. 
ክርስቶስ ተነሥቶአል በእውነት ተነሥቷል። 

 

 
የተወደዳችሁ ሆይ እንኳን ለብርሃነ ትንሣኤው አደረሳችሁ። በዓለ ትንሣኤ የበዓላት ሁሉ ራስ ከደስታዎቻችን ሁሉ የሚበልጠው 
ደስታችን ነው። በመላው ዓለም ያላችሁትን ሁላችሁንም እንኳን አደረሳችሁ እላለሁ። ሜትሮጶሊታኑን እና ጳጳሳቱን እንኳን 
አደረሳችሁ እላለሁ። ሊቀካህናቱን፣ ካህናቱን መነኮሳቱን፣ ዲያቆናቱን፣ አዛውንቱን፣   የየሀገረ ስብከት አስተዳደር ጉባኤ አባላቱን  
ሁሉንም ምእመናን፣ ወጣቱን፣ አገልጋዮችን ሁሉንም ቤተሰቦች እና አዳጊ ሕጻናቱን  እንኳን ለብርሃነ ትንሣኤው አደረሳችሁ 
እላለሁ።  ትንሣኤን በሦስት ስሞች እንጠራዋለን።  

 
ፋሲካ ተብሎ ይጠራል ይህም ከጨለማ ወደ ብርሃን መሻገርን ያመለክታል። ይህም ከስቅለት አርብ ምሽት ለቀዳም ሱዑር 
አጥቢያ ያለው ሌሊት ነው። የዳግም ምጽአት መታሰቢያ። ወደ ቤተክርስቲያን አርብ ምሽት እንገባለን። ቅዳሜ ጠዋት  በብርሃን 

በቅዳሴ እንፈጽመዋለን። ኢስተር ተብሎም ይጠራል። ይህ ቃል ኢስት (ምስራቅ) ከሚለው ቃል የተገኘ  ነው። ይህም ምሥራቅ 
የብርሃን መገለጫ ስለሆነ ነው። ሦስተኛው ስሙ እሑድ ይባላል። ይህም የብርሃን ቀን ነው። ይህም በዓል የብርሃን በዓል ተብሎ 
ሊጠራ ይችላል።  

 
በሰሙነ ሕማማት እና በትንሣኤው ክስተቶች  በርካታ ገጸ ባሕርያትን እናገኛለን።  ትንሣኤ በሰው ልጅ ታሪክ ውስጥ የሕይወትን 
ተስፋ የተከለ ትልቁ ክስተት ነው።  በዚህም ሁለት ዓይነት ሰዎችን እናገኛለን።  አንደኛው ዓይነት ስቃይን ይፈጥራል፤ ሁለተኛው 
ተስፋን ይዘራል።  በአረብኛ ቋንቋ ስቃይ እና ተስፋ የሚሉት ቃላት የሚጻፉት በተመሳሳይ ፊደላት ነው። ምንም እንኳን የፊደላቱ 
ቅደም ተከተል ቢለያይም። በሰው ልጅ ላይ ስቃይን የሚፈጥሩ ሰዎች አሉ።  ሌሎች ደግሞ በሰው ልጅ ሕይወት ተስፋን ይዘራሉ። 
ትንሣኤ በሰው ልጅ ታሪክ ውስጥ ትልቁ ክስተት ነው።  እሱም በሰው ነፍስ ውስጥ ተስፋን ዘርቷል። ጥቂት ምሳሌዎች እንውሰድ። 

 
የሐዲስ ኪዳንን መጀመሪያ ስናነብ ስለንጉስ ሄሮድስ እናነባለን። ይህ ሰው ስቃይን ፈጥሮአል። የቤተልሔም ሕጻናት እንዲገደሉ 
አድርጓል። እነሱም ከሁለት ዓመት በታች ነበሩ።  እሱም ክርስቶስን መግደል ፈልጎ ነበር። የፈጠረው ስቃይም ታላቅ ነበር። 
በሕጻናቱ መታረድ አካባቢውን ሁሉ ስቃይ እና ዋይታ ሞላው። በሰው ልጅ ላይ ስቃይን የፈጠሩ ሰዎች ሌላ ምሳሌ  እናንሳ። 
ክርስቶስን የሰቀሉትን አይሁድ እናንሳ። የመስቀሉ ስቃይ ብዙ ዓይነት ነው፤ አካላዊ እና ውስጣዊ። ይህም መናቁን፣ ችንካሩን፣ 
የእሾህ አክሊሉን እና መስቀሉን  ያጠቃልላል። የሕዝቡን ጩኸት፣ ቁጣ እና ስድብ፣ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ሳለ የተሰነዘሩበትን 
የጽርፈት ቃላት። እነዚህ መከራዎች ሁሉ በተሰቀለው ክርስቶስ ላይ የደረሱት በአይሁድ  ነው። ይህም በክርስቶስ የመስቀል ላይ 
ሞት ተፈጸመ። በሰው ልጅ ላይ ስቃይን ከፈጠሩ ሰዎች ሌላው ምሳሌ ከዳተኛው ደቀመዝሙር ይሁዳ ነው።  እሱም ከወንድሞቹ 
ሐዋርያት ጋር በክርስቶስ የተመረጠ ነበር። ከእነሱ ጋር ኖሯል የክርስቶስን ተአምራት አይቷል፤ ትምህርቶቹንም ሰምቷል።  ነገር 
ግን ታናሽ ስብዕናው ክርስቶስን እንዲሸጥ አደረገው።  ለትንሽ ገንዘብ ብሎ ክርስቶስን ከዳው እና ሸጠው፤ ብዙ ስቃይንም 
አመጣበት። ይህም በክርስቶስ መሰቀል እና መሞት ተፈጻመ። እነዚህ በሰው ልጅ ላይ ስቃይን የፈጠሩ ሰዎች ምሳሌዎች ናቸው። 
በሰው ዘር ላይ ጨለማን የፈጠሩ በዙ ሰዎች አሉ። የኅሊና እንዲሁም የልብ ጨለማ።  እነሱም በሌሎች ላይ ውድቀትን 
ይፈጥራሉ።  ለዚህም ብዙ ዓይነት ፍርሐት፣ ጭንቀት እና በሰዎች መካከል ትግልን ይጠቀማሉ። ይህም ወደ ግጭት እና ጦርነት 
ይመራል። ከሌሎች ስቃይ ፈጣሪዎች መካከል መንቻኮች፣ አማጺዎች እና ተደባዳቢዎች  እንዲሁም ውሸትን፣ አሉባልታን፣ 
ጥርጣሬን የሚዘሩት ደግሞም ሌሎች ተስፋ እንዲቆርጡ የሚያደርጉት ይገኙበታል። እነዚህ ስቃይ ፈጣሪዎች ሁሉ ከክርስቶስ 
ጋር አይኖሩም። 
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ሌሎች ሰዎች ደግሞ  በሰዎች ህይወት ውስጥ ተስፋን የሚዘሩ ናቸው። የክርስቶስ ትንሣኤ ተስፋን የዘራ ታላቅ ክስተት ነው። 
ይህም የክርስትና ሃይማኖት የተመሠረተበት ምክንያት ነው።  ክርስትና ባጠቃላይ በክርስቶስ ትንሣኤ ላይ የተመሠረተ ነው። 

 “መዳን በማንም የለም“ (ሐዋ. 4:12)።  ተስፋ ቆርጣ የነበረችውን ማርያም መግደላዊትን ተመልከቱ|። ክርስቶስን ፈልጋ 
አላገኘችውም ነበር። የክርስቶስ መገለጥ እና ንግግሩ ተስፋዋን መለሰው። አሷም ቅድስት ማርያም መግደላዊት ሆነች። 
የትንሣኤውን የምሥራች ለሐዋርያት እና ለደቀመዛሙርቱ አበሰረች። ሁለቱን የኤማሁስ መንገደኞች ደቀመዛሙርቱን 
ተመልከቱ። ወደ ኢየሩሳሌም እየተጠጉ ሲሄዱ የሚነጋገሩት ተስፋ በመቁረጥ ነበር። በመንገዳቸው ክርስቶስ ሲገለጥላቸው 

“እናንተ የማታስተውሉ ልባችሁ ከማመን የዘገየ” አላቸው (Luke 24:25) እና ተስፋቸውን መለሰላቸው። በፍርሐት ውስጥ 
የነበሩትን ደቀመዛሙርቱን ተመልከቱ። ክክርስቶስ መሰቀል በኋላ በከፍተኛ ግራ መጋባት ውስጥ ነበሩ። በዚህ ዓይነት ግራ 
የመጋባት እና ተስፋ የመቁረጥ ሁኔታ ውስጥ ሳሉ ክርስቶስ ተገለጠላቸው። መጽሐፍ ቅዱስ በዮሐንስ ወንጌል እንዲህ ይላል   

   “ደቀ መዛሙርትም ጌታን ባዩት ጊዜ እጅግ ደስ አላቸው።“(ዮሐ 20:20) ጌታ ተስፋን ዘራባቸው። 

  

የተወደዳችሁ ሆይ እናንተ ከየትኛው ወገን እንደሆናችሁ ምረጡ። ለሰዎች ስቃይ እና ጭንቀትን ከሚፈጥሩት ውስጥ ናችሁ? 

ወይስ በሰው ሕይወት ውስጥ ተስፋን ከሚዘሩት? በሚያጽናኑ ቃላት ተስፋን መዝራት ትችላላችሁ። ደግሞም በማበረታታት፣ 
የተስፋን በር በመክፈት እና ሰላምን በማድረግ። ሰዎችን ይቅር ስትሉ በሌሎች ተስፋን ተዘራላችሁ። በፈገግታ ሰላምታም ለሰዎች 
ተስፋን ልትዘሩ ትችላላችሁ። በእለት ከእለት እንቅስቃሴያችሁ በተስፋ ስትጓዙ በሌሎች ተስፋን ትዘራላችሁ። 

 
የተወደዳችሁ ሆይ እንኳን ለዚህ የትንሣኤ በዓል አደረሳችሁ። በመላው ዓለም ያሉትን አጥቢያዎች ሁሉ እንኳን አደረሳችሁ 
እላለሁ።  በመላው ዓለም ያሉትን የግብጽ ኦርቶዶክስ አኅጉረ ስብከት እንኳን አደረሳችሁ እላለሁ። በግብጽም ሆነ ከግብጽ  
ውጭ፣ በዩናይትድ ስቴትስ፣  በካናዳ፣ በላቲን አሜሪካ፣ በአውሮፓ፣ በአፍሪካ እና በእስያ፣ በኢየሩሳሌም እና በአውስትራሊያ 
በመላው አለም ላላችሁ የተወደዳችሁ ልጆቸ የከበረ ሰላምታየ እና የእንኳን አደረሳችሁ መልእክቴ ይድረሳችሁ። 

  
የዚህ በዓል ደስታ ልባችሁን ይሙላው። ሁላችሁንም ከግብጽ ምድር ሰላምታን አቀርብላችኋለሁ። ይህች ሀገር በጌታችን 
በኢየሱስ ክርስቶስ የተወደደች ናት። ይህች ሀገር ብዙ ዓመታት የኖረባት ናት።  ከእናታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም እና 
ከጠራቢው ከቅዱስ ዮሴፍ ጋር። ለሁላችሁም መልካሙን ሁሉ እመኝላችኋለሁ። ስለ ደኅንነታችሁ፣ ስለ  ፍቅራችሁ እና ስለ 
ሰላማችሁ እጸልያለሁ። 

 
የትንሣኤውን ሰላምታ እንበል፤ ኤክህርስቶስ አነስቲ፣ አሊስቶስ አነስቲ። ክርስቶስ ተነሥቶአል፣ በእውነት ተነሥቷል። 

 

 

 


